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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Комисија за формирање ранг листе за  

доделу ученичких и студентских  

стипендија општине Ариље 

01 број: 67-5/17 

08. 03. 2017. год. 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈЕ ЈЕ 

ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 

ГОДИНУ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У ЛИСТУ ,,ВЕСТИ” ОД  

20. 01. 2017. ГОДИНЕ  

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија општине 

Ариље у саставу:Мица Коковић, председник Комисије, Јелена Јовановић и Недељка Дмитровић , 

чланови Комисије, дана 3. 03. 2017. године, извршила је разматрање приспелих пријава по 

расписаном Конкурсу за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа  чије је 

пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2016/ 2017 годину, објављен у листу 

,,Вести” од 20. 01. 2017. године. 

 

 Рок за пријаву на Конкурс био је 15 дана од дана објављивања у листу ,,Вести”. 

 

 Благовремено до 04. 02. 2017. године, Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке 

послове поднето је 7 пријава, док неблаговремених пријава није било. 

 

I 

 

По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија предлаже да се пријава следећег 

подносиоца ОДБИЈЕ: 

1. Пријава 01 број 67-7/2017 од 27. 01. 2017. године, подносилац пријаве Матија М. 

Станишић из Ариља, ул. Пионирска бб. ученик IV разреда Гимназије у Средњој школи,, Свети 

Ахилије”у Ариљу. 

Образложење: Одбија се зато што кандидат нема дипломе са такмичења или потврду школе 

или организатора такмичења да је освојио награду. 

 

II 

 

Од приспелих пријава по извршеном рангирању у складу са Одлуком о ученичким и 

студентским стипендијама Комисија предлаже да се пријаве следећих подносилаца ПРИХВАТЕ: 

 

1. Сара Ристановић, ученица VI разреда Школе за музичке таленте Ћуприја, 19 бодова. 

2.Александра Савић, ученица II разреда. Гимназије Средње школе,, Свети Ахилије”у 

Ариљу 4 бода. 

3. Исидора Софијанић, ученица II разреда. Гимназије Средње школе,, Свети Ахилије”у 

Ариљу 4 бода. 

4. Милинко Шапоњић, ученик. II разреда. Гимназије Средње школе,, Свети Ахилије”у 

Ариљу 3 бода. 

5. Иван Јовановић, ученик II разреда Гимназије Средње школе,, Свети Ахилије”у Ариљу 3 

бода. 
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6. Милица Пајовић, ученица III разреда Гимназије Средње школе,, Свети Ахилије”у Ариљу 

2 бода. 

 

III 

 

Предлог листе објавити на огласној табли општине Ариље, званичној интернет адреси 

општине Ариље и Службеном гласнику општине Ариље дана 16. 03. 2017. године. 

 

Приговор на предлог листе учесници конкурса могу уложити у року од 7 дана од дана 

објављивања листе, на адресу: Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и 

студентских стипендија општине Ариље, за Општинско Веће, ул. Светог Ахилија 53, 31230 Ариље, 

са назнаком,,Приговор на предлог листе за доделу ученичких стипендија ученицима чије је 

пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2016/ 2017. годину” 

 

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија 

општине Ариље 

          

 

        Председник Комисије, 

              Мица Коковић 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

Комисија за формирање ранг листе за  

доделу ученичких и студентских  

стипендија општине Ариље 

01 број: 67-4/17 

08. 03. 2017. год. 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ, ПО 

РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У ЛИСТУ ,,ВЕСТИ” ОД 20. 01. 2017. ГОДИНЕ  

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских стипендија 

општине Ариље у саставу: Мица Коковић, председник Комисије, Јелена Јовановић и 

Недељка Дмитровић , чланови Комисије, дана 3. 03. 2017. године, извршила је разматрање 

приспелих пријава по расписаном Конкурсу за доделу студентске стипендије за студенте 

чије је пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2016/ 2017 годину, 

објављен у листу ,,Вести” од 20. 01. 2017. године. 

 

 Рок за пријаву на Конкурс био је 15 дана од дана објављивања у листу ,,Вести”. 

 

 Благовремено до 04. 02. 2017. године, Одељењу за општу управу, скупштинске и 

заједничке послове поднето је 19 пријава, док неблаговремених пријава није било. 
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I 

 

По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија предлаже да се пријава 

следећег подносиоца ОДБИЈЕ: 

1. Пријава 01 број 67-15/2017 од 01. 02. 2017. године, подносилац пријаве Вања Р. 

Радишић из Ариља, ул. Драгојла Стојића бр. 2, студент III године Медицинског факултета 

у Београду. 

Образложење: Одбија се зато што конкурсом није предвиђено стипендирање 

студената који су корисници Републичке стипендије. 

 

II 

 

Од приспелих пријава по извршеном рангирању у складу са Одлуком о ученичким и 

студентским стипендијама Комисија предлаже да се пријаве следећих подносилаца 

ПРИХВАТЕ: 

 

1. Сузана Милутиновић, студент II године Машинског факултета у Београду, са 

просечном оценом 9,88 у току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова.  

2. Рајка Мићић, студент V године Медицинског факултета у Београду, са просечном 

оценом 9,71 у току досадашњег студирања и остварених 228 ЕСПБ бодова. 

3. Стефан Котлајић, студент V године Медицинског факултета у Београду, са 

просечном оценом 9,32 у току досадашњег студирања и остварених 242 ЕСПБ бодова. 

4. Ана Костић, студент IV године Пољопривредног факултета Београд- Земун, са 

просечном оценом 9,26 у току досадашњег студирања и остварених 194 ЕСПБ бодова. 

5. Ненад Ђорђевић, студент IV године Пољопривредног факултета Београд- Земун, 

са просечном оценом 8,96 у току досадашњег студирања и остварених 172 ЕСПБ бодова. 

6. Драгица Костић, студент III године Факултет спорта и физичког васпитања у 

Београду, са просечном оценом 8, 96 у току досадашњег студирања и остварених 120 

ЕСПБ бодова.  

7. Никола Солдатовић, студент III године, Високе пословно-техничке школе 

струковних студија Ужице, са просечном оценом 8, 95 у току досадашњег студирања и 

остварених 130 ЕСПБ бодова.  

8. Кристина Тодоровић, студент IV године Факултета спорта и физичког васпитања 

у Нишу, са просечном оценом 8, 93 у току досадашњег студирања и остварених 180 ЕСПБ 

бодова.  

9. Ивана Лукић, студент II године Техничког факултета ,,Михаило Пупин”у 

Зрењанину, са просечном оценом 8, 90 у току досадашњег студирања и остварених 60 

ЕСПБ бодова.  

10. Ивана Јелић, студент II године Техничког факултета ,,Михаило Пупин”у 

Зрењанину, са просечном оценом 8, 90 у току досадашњег студирања и остварених 60 

ЕСПБ бодова.  

11. Милутин Крстонић, студент III године Факултета примењених уметности у 

Београду, са просечном оценом 8, 89 у току досадашњег студирања и остварених 120 

ЕСПБ бодова.  

12. Марија Новаковић, студент III године, Високе пословно-техничке школе 

струковних студија Ужице, са просечном оценом 8, 84 у току досадашњег студирања и 

остварених 120 ЕСПБ бодова.  
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13. Симона Стојановић, студент II године Учитељског факултета у Ужицу са 

просечном оценом 8,80 у току досадашњег студирања и остварених 60 ЕСПБ бодова. 

14. Ивана Симеуновић, III године Правног факултета у Београду, са просечном 

оценом 8,77 у току досадашњег студирања и остварених 120 ЕСПБ бодова. 

15. Злата Ратковић, студент II године Пољопривредног факултета у Београду, са 

просечном оценом 8,75 у току досадашњег студирања и остварених 72 ЕСПБ бодова. 

16. Николина Ђукић, студент II године Високе школе струковних студија за 

васпитаче у Крушевцу, са просечном оценом 8,53 у току досадашњег студирања и 

остварених 60 ЕСПБ бодова. 

17. Даница Божовић, студент IV године Факултет политичких наука у Београду, са 

просечном оценом 8,50 у току досадашњег студирања и остварених 189 ЕСПБ бодова. 

18. Весна Бошковић, студент III године, Фармацеутског факултета у Београду, са 

просечном оценом 8,50 у току досадашњег студирања и остварених 120 ЕСПБ бодова. 

 

III 

 

Предлог листе објавити на огласној табли општине Ариље, званичној интернет 

адреси општине Ариље и Службеном гласнику општине Ариље дана 16. 03. 2017. године. 

 

 

Приговор на предлог листе учесници конкурса могу уложити у року од 7 дана од 

дана објављивања листе, на адресу: Комисија за формирање ранг листе за доделу 

ученичких и студентских стипендија општине Ариље, за Општинско Веће, ул. Светог 

Ахилија 53, 31230 Ариље, са назнаком,,Приговор на предлог листе за доделу стипендија 

студентима чије је пребивалиште на територији општине Ариље за школску 2016/ 2017. 

годину” 

 

 

Комисија за формирање ранг листе за доделу ученичких и студентских 

стипендија општине Ариље 

 

 

       Председник Комисије, 

        Мица Коковић 
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Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту 
споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима („Службени 
гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон), оглашава  
 

Предлог Одлуке 
о утврђивању локалитета Градина 

у Радаљеву и Трешњевици за археолошко налазиште 
 

Локалитет Градина у Трешњевици и Радаљеву утврђује се за археолошко налазиште. 

Локалитет Градина (у даљем тексту: археолошко налазиште) налази се на територији 

општине Ариље, на кат. парцелама број: 2078, 2079, 2080 и 2082, све К.О. Трешњевица у 

приватној својини, и на територији општине Ивањица, на кат. парцелама број: 1/8, 1/9, 

1/10, 1/11, 1/12 и 1/13, све К.О. Радаљево у приватној својини, на простору који је 

ограничен географским координатама: 

 

Тачка y x 

1 североисточни угао 7429255 4835883 

2 југоисточни угао 7429231 4835797 

3 јужна граница 7429122 4835821 

4 југозападни угао 7428972 4835906 

5 северозападни угао 7429046 4836021 

 

Граница археолошког налазишта иде ивицама ограниченим наведеним географским 

координатама у оквиру катастарских парцела број: 2078, 2079, 2080 и 2082, све К.О. 

Трешњевица у приватној својини и кат. парцелама број 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 и 1/13, све 

К.О. Радаљево у приватној својини.  

 

Заштићена околина археолошког налазишта обухвата: катастарске парцеле број 2073, 

2074, 2077, 2078, 2079, 2080, 2082, 2083 и 2084, све К.О. Трешњевица у приватној својини 

и 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 и 1/15, све К.О. Радаљево у приватној својини. 

Заштићена околина иде границама катастарских парцела бр. 2073, 2074, 2077, 2078, 2079, 

2080, 2082, 2083 и 2084, све К.О. Трешњевица у приватној својини и 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 

1/12, 1/13, 1/14 и 1/15, све К.О. Радаљево у приватној својини. 

 

На основу члана 48. Закона о културним добрима  („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 

52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон) сопственици, кои и заинтересовани органи и установе 

имају права да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у писаној форми доставља Заводу 

за заштиту споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара Лазара 24. Рок за 

давање мишљења је 30 дана од дана објављивања овог предлога одлуке. 

 

Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених непокретности 

дато, а поступак њиховог утврђивања за непокретно културно добро, односно заштићену 

околину културног добра, биће настављен. За сва обавештења обратите се на телефон: 

036/331-866. 

 

 


